ŚWIETLICA SZKOLNA Z DOŻYWIANIEM

I.

Zadania ogólne:

1. Świetlica szkolna realizuje postulat przedłużonego dnia pracy szkoły i jest jednocześnie jednym z
ważnych ogniw realizujących funkcję opiekuńczą szkoły.
2. Praca świetlicy szkolnej odbywa się w grupach wiekowych

 grupa l - uczniowie klas l,
 grupa II - uczniowie klas II,
 grupa III - uczniowie klas III, IV
w/w grupy mogą być łączone w zależności od ilości zapisanych dzieci)
3. Grupa wychowawcza powinna wynosić od 25-30 osób.
4. Przy świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna, z której korzystają uczniowie klas l - VI przyjęci na
podstawie kart kwalifikacyjnych nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Ponadto ze stołówki mogą korzystać chętni spoza placówki.
II.

Organizacja świetlicy z dożywianiem

1. Lokal
Lokal świetlicy składa się z jednego pomieszczenia wyposażonego w podstawowy sprzęt do
prowadzenia zajęć. Stołówka szkolna składa się z jadalni, kuchni, zaplecza kuchennego(magazyny,
zmywalnia, obieralnia).

2. Pracownicy świetlicy z dożywianiem
a) Nadzór nad pracą świetlicy z dożywianiem sprawuje kierownik świetlicy, (kompetencje

kierownika świetlicy - § 11 pkt. 3 statutu szkoły),
b) Praca wychowawcy
Do najważniejszych zadań wychowawcy należy :
 organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w swojej grupie w oparciu o roczny
plan pracy świetlicy
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 prowadzenie dziennika zajęć oraz dokumentacji grupy
 opracowanie wykazów uczniów przebywających na każdej godzinie w świetlicy
 sprawowanie opieki nad powierzoną grupa wychowawczą
 właściwe przygotowanie się do zajęć programowych
 systematyczne utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i nauczycielami

poszczególnych przedmiotów
 współpraca z rodzicami
 troska o estetyczny wygląd świetlicy
 troska o zdrowie i higienę wychowanków
 odpowiedzialność za pomoce naukowe, sprzęt, materiały
 udział w doskonaleniu zawodowym. c) W świetlicy z dożywianiem zatrudnia się :
 intendenta - magazyniera
 kucharkę
 pomoce kuchenne (zasady zatrudniania intendenta, kucharki, pomocy kuchennej

określają odrębne przepisy)
Czas pracy świetlicy z dożywianiem
c) świetlica czynna jest w godz. Od 730 - 1530 ( czas pracy świetlicy może ulegać zmianie w zależności
od potrzeb środowiska, w z rodzicami)
d) posiłki wydawane są w godz. Od 1215 do 1400.
4. Finansowanie wydatków.
d) odpłatność za obiady pokrywają rodzice uczniów , stawkę obiadową ustala się na
podstawie kalkulacji trzech obiadów, w tym : obiadu mięsnego, pół-mięsnego, jarskiego,
e) odpłatność na środki czystości drobne zakupy oraz bieżące naprawy pokrywane są z
budżetu świetlicy lub dobrowolnych stawek ustalonych w porozumieniu z Prezydium
Komitetu Rodzicielskiego
f) wydatki związane ze środkami trwałymi świetlicy i kuchni pokrywane są wyłącznie z
budżetu świetlicy.
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